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ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ НА ПУТУ АУСТРОУГАРСКОГ ПРОДОРА 
НА ИСТОК ЗА ВРИЈЕМЕ АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ

Пљеваљски крај, односно Рашка област, био је  према аустроугарским 
плановима продора на исток, сљедећа област коју треба освојити на том ње- 
ном стратешком војном и политичком путу. Из тих разлога, Аустро-Угарска 
се оштро супротставила предлогу Русије да се ова област подијели између 
Србије и Црне Горе.

I

Чланом XXXV Берлинског уговора, поред окупације Босне и Херцего- 
вине, ријешено је  и питање Рашке области, а то је да и даље остане у саставу 
Турске, али под изговором одржања новог политичког стања, слободе и си- 
гурности саобраћајних комуникација, Аустро-Угарска је  узела себи за право 
да држи војне гарнизоне у том подручју, односно да буде војно, трговачки и 
дипломатски присутна у Рашкој области.

Аустро-Угарска се одлучила да војно и дипломатски запосједне Рашку 
област, или како су из тактичких разлога истицали старо административно 
име овој области -  Новопазарски санџак, али је нијесу и окупирали, да се не 
би наводно провоцирала Турска. Тако је  Османлијско царство везала Ауст- 
ро-Угарска за себе до погодног тренутка -  до даљег освајања до тада њених 
територија.

Посебном конвенцијом са Турском од 21. априла 1879. године, утврђено 
је  да Аустро-Угарска може држати своје гарнизоне у Пријепољу, Прибоју и 
Бијелом Пољу. Касније ће, због удаљености, умјесто Бијелог Поља Пљевља 
одредити за сједиште трећег гарнизона. Септембра исте године 7.000 аустро-
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угарских војника ушло је  у ове градове и остало у њима до анексије Босне 
и Херцеговине 1908. године.1

Младотурска револуција, која је почела 20. јуна (3. јула) 1908. године, 
отворила је  нова питања пред великим силама и балканским државицама. 
Револуцијом је  Турска покушала да препороди себе саму и тако учини из- 
лишним програм реформи туђих држава на свом подручју, као и друга по- 
средовања са стране. Постављало се питање шта ће велике силе сматрати 
политички важним у младотурским тежњама, и шта ће све предузети према 
промијењеним приликама у европској Турској.

Србија, Црна Гора и Грчка су, према томе, имале став ишчекивања, а 
Бугарска је  припремала проглас независности. Осим Аустро-Угарске, све 
друге велике силе биле су мање-више изненађене преокретом и брзим разво- 
јем прилика и извјесно вријеме биле само посматрачи.

Аустро-Угарска и Бугарска биле су једине земље које су на младотурску 
револуцију имале адекватан одговор, да би оствариле своје давнашње жеље. 
Прва -  одавно припреману анексију Босне и Херцеговине, а друга -  међуна- 
родно признање.

Аустро-Угарска је осјетила погодан тренутак за извршење анексије Бо- 
сне и Херцеговине, а свој поступак је правдала тиме да је за вријеме окупа- 
ције радила на култивисању тих земаља, уводила их у савремени политички 
живот и спремала административну реформу.

Тај постепени рад Монархије у Босни и Херцеговини поремећен је до- 
гађајима у Турској, тако да се питање статуса те двије земње није, по њој, 
могло даље одлагати.2

Дефинитивно питање анексије постављено је, иначе, на дневни ред још 
1906. године. Наиме, те године је умјесто опрезног дотадашњег министра 
спољних послова Аустро-Угарске долази Ерентал, а за начелника генерал- 
штаба Конрад Хецендорф, човјек престолонасљедника Франца Фердинанда 
и један од вођа војне странке у Монархији, као и заговарач освајачке поли- 
тике на Балкану.

Ерентал је годину прије тога направио план „за одлучнији корак на Бал- 
кану“, односно да се изврши анексија Босне и Херцеговине и да се „потпуно 
разруши српско револуционарно гнездо“ -  Србија, коју је  према плану тре- 
бало подијелити између Аустро-Угарске и Бугарске.

Основе аустроугарске политике, као и њене ближе и даље намјере изне- 
сене су у меморандуму од 9. августа 1908. године, који је  прихватио зајед- 
нички Министарски савјет. У њему је изнесен план и по питању Санџака,

1 Видјети опширније: Милић Ф. Петровић, Рашка област према одлукама БерлинскоЈ кон- 
ipeca 1878. iogime, Брезнички записи, Пљевља, бр. 11-12, 1999, 123-135.

2 Видјети: Владимир Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Ушрске у  X X  веку, Бео- 
град, 1936, 142-143.
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односно аустроугарских гарнизона у Пљевљима, Прибоју и Пријепољу, које 
треба повући кад се анексија Босне и Херцеговине изврши. Наиме, до тада 
је важило правило да „држање“ Санџака представља брану спајању граница 
Србије и Црне Горе, а тиме и онемогућавање стварања велике словенске др- 
жаве на југу. То је остало и даље трајни задатак монархије, али ће према но- 
вом плану то урадити конкретније -  уништењем Србије и њеном подјелом 
између Аустро-Угарске и Бугарске. У ту сврху као важан задатак истакнута 
је  потреба одржавања „традиционалног непријатељства“ између Словена и 
Албанаца. Што се тиче Црне Горе, није је  требало везати за монархију „ми- 
рољубивим начином“ и у том циљу извршити „забијање клина између Црне 
Горе и Србије“, што се може лако извести, како су у Бечу вјеровали, због фи- 
нансијских и политичких тешкоћа црногорског режима и књаза Николе.3

У Еренталовом плану значајна улога је додијељена Бугарској. Помоћу 
ње је намјеравао да лакше спроведе планове анексије Босне и Херцеговине 
и због тога до пуног изражаја долазе смјерови заједничке акције Беча и Со- 
фије против Србије.

Додатни мотив за уништење Србије за Аустро-Угарску био је царински 
рат од 1906. до 1910. године. Наиме, већ у првим годинама царинског рата 
србијанска привреда показала се отпорнијом него што су и њени властити 
стручњаци мислили. Био је  то „добар увод у велики обрачун“ који је имао 
да услиједи у наредним годинама са Монархијом.

Царински рат је  показао да је пруга, израђена на њен захтјев 1878. годи- 
не, повезујући Србију од Београда и Ниша са средњом Европом и Царигра- 
дом и Солуном, прије свега служила самој Србији. Због тога је, као контру 
комуникацији кроз Моравско-вардарску удолину, Аустро-Угарска намјерава- 
ла да продужи пругу која је  ишла од Бањалуке преко Сарајева према Санџа- 
ку до Косовске Митровице, докле је долазила пруга од Солуна. За то питање 
жељезнице Васа Чубриловић сматра даје био увод, односноједан од мотива 
анексије Босне и Херцеговине. На овај план одговор је био, што је и Србија 
затражила излаз на Јадранско море, а што је помагала Русија, планом изград- 
ње тзв. јадранске жељезнице, која је, према плану, требала да иде од Руму- 
није, долином Тимока преко Топлице, Косова и Метохије и долином Дрима 
у Медовски залив.4

Анексија је јавности саопштена 7. октобра 1908. године (нови кален- 
дар), а писмо цара Франца Јосифа Еренталу датирано је  два дана прије, 5.

3 Новица Ракочевић, Црна Гора и Аустро-Ушрска 1903-1914, Титоград, 1983, 45-46; Ан- 
дреј Митровић, Продор наБалкан и Србија 1908-1918, Београд, 1981, 75.

4 Васа Чубриловић, Историја политичке мисли у  Србији XIX века, Београд, 1958, 402- 
403; Аустро-Угарска је  намјеравала да изгради жељезничку пругу и у Приморју. Видјети: 
Радоман Јовановић, Покушај Аустро-Ушрске да добије концесију за изХрадњу жељезницеу 
Црно1орском приморју, Историјски записи, 2, 1963.
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октобра, када је  проглашена бугарска независност. То је  просто а priori немо- 
гуће сматрати као случајну коинциденцију, каже В. Ћоровић.5

Анексији се није приступило, како се у Бечу говорило, услијед Младо- 
турске револуције, даље каже Ћоровић, позивајући се на службена докумен- 
та објављена касније, већ је  то био само „подстицај за једно решење" које 
је раније спремано. Појачавање војних гарнизона у Босни и Херцеговини 
у јесен 1907. године и упућивање војске на границу Србије и Црне Горе то 
је  наговјештавало, а изговор је био да то чини Аустро-Угарска због „савеза 
Црне Горе с Италијом“ и наводног страха да би у случају рата Монархије са 
Италијом ови могли да пошаљу своје јединице преко Црне Горе за напад на 
Херцеговину. На највишем врху двојне монархије 1. децембра 1907. године 
је одлучено да се анексија оствари „кад је прилике затраже и допусте“ .

Аустро-Угарска је прогласила анексију потпуно на своју руку, без ика- 
квих обзира према осталим великим силама потписницама Берлинског угово- 
ра које су Монархији биле повјериле само окупацију Босне и Херцеговине. 
Из свог мандата и права добијених у Берлину, аустроугарска дипломатија је 
до анексије извлачила многоструке користи, тражила право на трасу санџач- 
ке жељезнице, а тражила је и своју пругу преко црногорске територије. „На 
сваком кораку и у свакој прилици Срби су имали да осете притисак и тешке 
последице одредаба Берлинског конгреса“ које су, иако су их тешко пога- 
ђале, поштовали као међународну обавезу. Док је Аустро-Угарска, којој је 
Берлински уговор дао више него иком другом, а „без жртава“ које су „други 
подносили“, остварила помоћу њега све што јој је било у интересу, а „сад 
је тај уговор просто поцепала“ без обзира на права и интересе других. У 
европској „дипломатској хистерији“ тих година Аустро-Угарска је  била „пр- 
ва велика сила која је од своје воље направила право“. Не чекајући притисак 
других сила, тајна припрема анексије указивала је  да дипломатија Беча није 
била „сигурна у своје право“. Свијет би био стављен пред свршен чин, а Мо- 
нархија би се, у случају неодобравања, позвала пред „мирном Европом“ на 
„снагу бајонета“ својих и свог њемачког савезника. Европа је имала да ува- 
жи фактичко стање, а ратом и револуцијом исцрпљена Русија због анексије 
није смјела ући у војни обрачун. Шта више, Васа Чубриловић каже да су се 
Ерентал и Извољски споразумјели раније да Русија пристане на анексију, а 
да ће јој Аустро-Угарска помоћи да се отворе Босфор и Дарданели руској 
ратној флоти и да се призна независност Бугарске. Извољски је признање 
права на анексију само везивао на пристанак конференције великих сила, а 
Србији и Црној Гори да се „даде нека надокнада“. Аустро-Угарска је  каже 
Чубриловић, хтјела да дефинитивно пресијече чвор југословенског питања 
и тиме створи солидну основу за своје даље продирање на Исток. Међутим,

5В. Ћоровић, н.д., 154-155.
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она је тим окренула лавину која се неће зауставити за десет наредних година 
и затрпаће под собом Турско царство и саму Аустро-Угарску.6

Уништењем Србије, Аустро-Угарска је хтјела да докаже да је велика 
сила и то би било у функцији како балканске, тако и унутрашње политике. 
Сматрали су да би укључивањем тадашње Краљевине Србије у оквире Аус- 
тро-Угарске био ријешен „српски проблем“, а и проблеми у самој Монархи- 
ји, пошто би се тако дошло и до њеног преуређења.7

Ипак, добро обавјештени њемачки посланик у Цариграду, Маршал, пи- 
сао је у Берлин да ће се посљедице прогласа анексије осјетити „да не може 
бити горе“ и да ће рушење Берлинског уговора од стране једне европске 
силе пољуљати базу на којој је почивао тадашњи државни поредак на Балка- 
ну; да акција барона Ерентала покреће читаво „Источно питање" у времену 
када је потребан мир.8

Анексија је  изазвала највеће узбуђење, поред народа у анектираним зе- 
мљама, у Србији и Црној Гори. Национална солидарност са Србима из Бо- 
сне и Херцеговине тражила је од Срба из двије самосталне српске државе да 
не остану пасивни. Србија и Црна Гора су због Босне и Херцеговине ушле 
у рат 1876. године, стављајући на коцку и свој државни опстанак, а спремне 
су биле и овога пута на све жртве, каже Владимир Ћоровић.

Аустро-Угарска се анексијом дефинитивно утврдила као балканска си- 
ла, а начело „Балкан балканским народима“ тиме је  било дефинитивно одба- 
чено. Намјераваном изградњом жељезнице према Косову, Србија је имала 
да се „угуши или покорно приђе дунавској Монархији“ . Она је  анексијом 
била „скоро опкољена земља“, а сви Срби „ухапшени народ“, како је гово- 
рио Јован Цвијић.9

Анексија Босне и Херцеговине наредних година ће се у политичким 
схватањима оцијенити као коначна прекретница у међународном политич- 
ком животу, којом је  почео развој догађаја који је  водио ратном разрјешењу 
између два блока великих сила. Аустро-Угарска је  покушала да анексијом 
ријеши кризу у унутрашњем политичком животу, али и на спољњем плану. 
Чинило јој се да јој се пружаједина могућност на штету малих држава Бал- 
кана.10

6Видјети: В. Ћоровић, н.д., 154-155, 208-216; В. Чубриловић, н.д., 403-404.
7А. Митровић, н.д., 77-79.
8В. Ћоровић, н.д., 216-217.
9В. Ћоровић, н.д., 226-227; Видјети: Јован Цвијић, Говори и чланци, /, Београд, 1921, 

208.
10Опширније: А. Митровић, н.д., 61-94.
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У Црној Гори званична власт није била изненађена анексијом јер су још 
од 1906. године преношене такве вијести, које су све више забрињавале. 
Такве вијести долазиле су највише од народа из Херцеговине. Црногорске 
пограничне власти трудиле су се да Србе у Херцеговини охрабре тврдећи 
да су вијести измишљене ради ширења панике. У том циљу на Цетиње је  у 
прољеће 1908. године долазио и истакнути српски политичар из Мостара 
Атанасије Шола, који је био упућен у име својих другова и истомишљеника 
окупљених око мостарске „Зоре“, да би се боље информисао о најављеној 
анексији. Иако су га Томановић и србијански посланик храбрили да су вије- 
сти измишљене, а предсједник црногорске владе обећао да ће у супротном 
Црна Гора „ући у рат“, Шола се није вратио у Мостар „Бог зна како охра- 
брен“.

Да су црногорске власти знале тачан датум проглашења анексије, види 
се по томе што је „Цетињски вјесник" два дана прије објавио, поред информа- 
ције о проглашењу Турске за уставну и Бугарске за независну државу, да се 
поред осталих проблема јавља и питање анексије Босне и Херцеговине."

Руска дипломатија саопштила је строго повјерљиво књазу Николи два 
дана раније да ће бити извршена анексија. Поред тога, објашњено му је да 
ће у том циљу бити сазвана конференција великих сила -  потписница Бер- 
линског уговора, ради његове ревизије. Тиме је  Русија хтјела да Црној Гори 
и Србији стави до знања како је могуће да због анексије добију неку сатис- 
факцију мирним путем и тиме их одврати од „предухитрених подухвата“ 
који би довели до оружаних сукоба.12

У прокламацији народу, коју су заједно издали књаз Никола и влада, а 
коју је, судећи по стилу и садржини, засигурно писао сам књаз Никола, изме- 
ђу осталог се за анексију каже: „...Пред таквијем злијем удесом српског пле- 
мена стегните ваша јуначка срца уз која горко плаче и моје за срцем Српства 
-  Босном и Херцеговином. Обиљежје црножуте боје низ српско земљиште 
неће бити граница, која ће вас у духу и мисли одвајати од ваше браће... Не 
очајавајте!... Иза тешких дана доћи ће бољи. Српско ће сунце љепше сјати, 
да свакојега брата Србина боље загрије и освијетли...11'3

На Цетињу су већ 24. септембра почеле спонтане демонстрације народа 
због анексије, а настављене су и следећих дана. Тада је  донесена и резолу- 
ција у којој је  изнесена спремност да се бране интереси српског народа, а

II

11М. Ракочевић, н.д., 46-47; Цетињски вјесник, 26, 24.09.1908. (стари к.).
12 Радоман Јовановић, Црна Гора и источна ХерцеГовина за вријеме анексионе кризе 

(1908-1909), Југословенски народи пред Први светски рат, Зборник радова САНУ, Посебна 
издања књ. 61, Београд, 1967, 287.

|:!Глас Црногорца, 53, 24.09.1908.; Цетињски вјесник, 26, 24.09.1908.
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од владе је  захтјевана обнова дипломатских односа са Србијом, који су били 
прекинути због познате бомбашке афере. Заједничка опасност је за вријеме 
анексионе кризе зближила Србију и Црну Гору и у том времену заборавље- 
не су старе несугласице и оптужбе, тако да су посланика Србије Јовановића 
срдачно дочекали књаз Никола и Лазар Томановић, а народ са задовољством 
то прихватио.14

На збору одржаном у главној цамији у Сјеници, на ком су учествовали 
представници срезова: Пљевља, Пријепоље, Нови Пазар, Сјеница, Беране, 
Рожаје, Бијело Поље и Нова Варош, и санџачки муслимани су донијели резо- 
луцију у којој су, поред осталог, тражили од Отоманске империје да пошаље 
30.000 пушака са муницијом да би се формирала народна војска за борбу 
против Аустро-Угарске.15

Муслимани у Црној Гори у то вријеме били су ослобођени војне обаве- 
зе. Међутим, пошто су се преносиле вијести да ће и Турска пружити отпор 
Аустро-Угарској заједно са Србијом и Црном Гором, и они су подржали ре- 
волт православног народа у Црној Гори и изразили спремност да се боре у 
црногорској војсци.16

Међутим, анексија је више од муслимана, који су се тада идентифико- 
вали са Турцима, погодила Србе. Наиме, „муслимани су жалили за прошло- 
шћу, док су Срби православни бринули за будућност. Босна је била главна 
жеља Србије, а Херцеговина Црне Горе“.17

У Црној Гори су вршене припреме за евентуалне оружане сукобе са 
Аустро-Угарском. Посебно је разрађиван план да те акције буду синхрони- 
зоване са устанком у Херцеговини, а мање групе младића прелазили су у 
Црну Гору ради војне обуке. Један од људи који су учествовали у планирању 
устанка био је Митар Говедарица, а црногорска влада је  херцеговачким пр- 
вацима, поред инструкција давала и материјалну помоћ, прижељкујући да 
из Херцеговине пребјегне што већи број младих и способних Херцеговаца 
који би се борили у саставу црногорске војске, јер се прибојавала да би их 
аустроугарске власти могле мобилисати против Црне Горе.18

Да се црногорска власт озбиљно припремала за оружане сукобе, свје- 
дочи и „Општи план четничког ратовања у Херцеговини“, урађен убрзо по- 
сле проглашења анексије. Могуће је да су овај план, потписан псеудонимом 
и у рукопису, потписали и књазу Николи предали херцеговачки прваци. У

'"Цетињски вјесник, 29, 01.10.1908., бр. 28. (29.09.1908.), бр. 27. 27.09.1908.
15 Нико Мартиновић, Отпор народау Босни и ХерцеЈовини против анексије Босне и Хер- 

цешвине, Југословенски народи пред Први светски рат, Зборник радова, Посебна издања СА- 
НУ, књ. 61, Београд, 1967.

'6Црногорски вјесник, 30, 04.10.1908., под насловом „Муслимани у анексији".
|7Владимир Ћоровић, Историја ЈуГославије, Београд, 1989, 536.
18Видјети: Р. Јовановић, ЦрнаГора и источна Херцеховина, н. чланак, 301-308.
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плану је детаљно разрађено четничко-герилско ратовање против аустроугар- 
ских снага у Херцеговини. У њему се наглашава како би било корисно да се 
такве чете организују „од стране Србије" у Санџаку.19

Званична Србија и Црна Гора су према међународном фактору уједначи- 
ле своје ставове о анексији. Србијанска влада дала је Николи Пашићу посеб- 
на упутства ако се анексија не спријечи. Слична упутства дата су и Стојану 
Новаковићу, србијанском изасланику у Цариграду.

Наведени догађаји проузроковали су и ангажовање тадашњих водећих 
српских интелектуалаца, као што је  Јован Цвијић, који је написао посебну 
расправу поводом анексије Босне и Херцеговине, а објављена је  на српском, 
француском, руском и чешком језику. Цвијић закључује да се српски про- 
блем поводом анексије мора ријешити силом ако се она не спријечи, у че- 
му су га подржали Стојан Новаковић, Милован Миловановић и Никола Па- 
шић.20

Цвијић је у расправи велесилама сугерисао значај Босне и Херцеговине 
за српски народ у вези с географским и економским положајем Србије, и 
„дух и смисао“ аустроугарске управе у Босни и Херцеговини истекао као 
„српски и југословенски проблем“.21

Цвијић је  у расправи тражио од великих сила да Аустро-Угарска да Ср- 
бији и Црној Гори минимум за егзистенцију, а то је  да се уступи један дио те- 
риторије Босне и Херцеговине. Србији територије и градови у сливу Дрине: 
Бијељина, Зворник, Сребреница, Власеница, Рогатица, Вишеград и Чајниче; 
Црна Гора да добије Спич (Сутоморе) и дијелове Конавала и Суторине, а у 
Херцеговини територију до развођа Дрине и Босне, са градовима Фочом, 
Гацком, Билећом, Требињем, и Невесињем.

Овим планом спојиле би се границе Црне Горе и Србије, обезбиједили 
српски интереси у Новопазарском санџаку и спријечило даље надирање Мо- 
нархије преко Балкана на Исток. Цвијић је, поред овога, инсистирао на дава- 
њу права Србији на комуникације у Новопазарском санџаку и на спајању са 
Црном Гором и Јадранским морем.22

Сличан меморандум о „територијалним накнадама“ за Србију и Црну 
Гору у случају признања анексије урађен је у влади Србије октобра 1908. 
Са њим се сложио и корекције учинио Стојан Новаковић у Цариграду, у 
новембру исте године, а послат је на разматрање и књазу Николи и његовој

19 Народни музеј Црне Горе Цетиње, Библиотечко-архивско одјељење (у даљем тексту 
НМЦГ БАО), ф. Никола I, кутија за 1908; „Општи план четничког ратовања у Херцеговини“, 
бр. 88, Цетиње, 15.10.1908. Планје писан руком, потписан псеудонимом „М.Б.Б.“ на крају се 
каже да треба урадити војну карту за потребе „Генералног штаба“.

20Н. Мартиновић, Отпор народау Црној Гори против анексије..., н. чланак, 500-501.
21 Јован Цвијић, Говори и чланци, књ. 3 (том 1), Београд, 1987, 160-162.
22Исто, 159-182.
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влади. Поред аргумената које је Цвијић изнио, у меморандуму се каже да је 
и историјско право да се „средње и доње Полимље“ третира као српско, јер 
су та подручја у средњем вијеку држали деспоти Стеван Лазаревић и Ђурађ 
Бранковић, позивајући се на Константина Јиречека.23

О спољнополитичкој активности србијанске дипломатије редовно су 
обавјештавани црногодска влада и књаз Никола. Упутства која су давана 
србијанским дипломатама на Цетиње су слата у форми преписа. Наиме, Ми- 
ловановић је  био израдио програм заједничке дипломатске акције широких 
размјера, а црногорско-србијанским споразумом њу је  требало да води пр- 
венствено Србија.24

Међутим, и поред тога, књаз Никола и црногорска влада развили су и са- 
ми доста живу дипломатску активност покретањем посебних захтјева, ван 
оних предвиђених заједничким програмом. У реализацији дипломатских ак- 
ција црногорска влада је  имала низ потешкоћа на унутрашњем плану, јер је 
револт народа био толики да га је требало стално стишавати, а сваки инци- 
дент на граници био је довољан да изазове сукоб Црне Горе са Монархијом. 
То је  забрињавало европске силе, које су упорно савјетовале Србију и Црну 
Гору да сачекају међународну конференцију. О стишавању страсти у Црној 
Гори нарочито се бринула Русија.25

Књаза Николу је највише забрињавао слаб отпор великих сила према 
анексији, а Русију ратоборно расположење народа у Црној Гори. Због тога је 
књазу Николи обећавано да ће се руска влада заложити, колико је  у њеној мо- 
ћи, да заштити црногорске интересе на предстојећој конференцији, посебно 
у смислу ревизије Берлинског уговора који се односио на Црну Гору.

И поред заједничке усаглашене дипломатске акције са Србијом по пита- 
њу анексије, књазу Николи сујета није дозволила да у Петроград и остале 
европске престонице не пошаље своје изасланике.26

У том циљу, као специјални изасланик црногорске владе, у Цариград је 
крајем октобра 1908. године отпутовао Јанко Вукотић. Он је  имао задатак да 
Турској изрази жељу и одлучност Црне Горе да се у насталим тешкоћама и 
приликама споразумије ради заштите заједничких интереса.27

23НМЦГ БАО, ф. Никола I, к. за 1908, бр. 94, 04.11.1908, „Мемоар о територијалним на- 
кнадама“ Србији и Црној Гори од стране Аустро-Угарске, састављен октобра 1908. године у 
Београду, са додатком Стојана Новаковића у Цариграду, 04.11.1908.

24 Исто, бр. 77, 26.10.1908.
25 НМЦГ БАО, ф. Приновљени рукописи (руска дипломатска грађа), Упутство Царико- 

ва Стејну (Цетиње), Извољском (Лондон) и Сергејеву (Београд), Петроград, 26.09.1908., бр. 
1303.

26Видјети опширније: Л. Вукчевић, Црна Горау босанско-херцешвачкој кризи 1908-1909, 
Титоград, 1985, 164-174.

27Исто, 175.
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У Цариград је  Вукотић пошао са „Тајним уговором“, који су заједнички 
сачиниле црногорска и србијанска влада, с циљем и садржином о тројном 
савезу између Отоманске империје и Србије и Црне Горе ради ослобођења 
Босне и Херцеговине од Аустро-Угарске. Уговор је  доста кратак, садржи 
седам чланова. У њему се говори о потреби да три државе уложе све своје 
снаге да се Босна и Херцеговина од Монархије „отму“. Успије ли се у томе, 
обије покрајине вратиле би се под султаново суверенство и касније плаћале 
уговорени данак, али би се подијелиле на два равна дијела између Србије 
и Црне Горе. Муслиманском становништву у Босни и Херцеговини гаранто- 
вале би се најшире вјерске и културне везе са Турском. Србија и Црна Гора 
обавезале су се да ће се од ма којег напада бранити заједно са Турском у 
Новопазарском санцаку, Старој Србији и Македонији. Затим, предвиђена је 
комисија, која је  требало да изради план војних операција.28

Турска је  на почетку анексионе кризе осјећала потребу за савезом са Ср- 
бијом и Црном Гором, као и са Румунијом, прије свега због Бугарске. Пред- 
сједник владе Ћамил-паша и министар спољних послова Теуфик-паша, ср- 
бијанским дипломатама су говорили да неће признати анексију, али су се 
њихови почетни ставови касније у много чему измијенили и нијесу били 
искрени. Турска је  много више била забринута због независности Бугарске, 
него анексије Босне и Херцеговине.

Иначе, и сам Стојан Новаковић, српски дипломата, покушао је да са 
Турском уговори право проласка жељезнице преко Санџака, као и право про- 
ласка србијанске и црногорске војске ради „међународне потребе“. У упут- 
ству владе Новаковићу се сугерише, ако би се наслутио позитиван исход, 
да би требало „врло обазриво“ прићи предлогу да се Санџак „уступи одмах 
Србији и Црној Гори, било дефинитивно, било под извесним гарантијама“, а 
оне су биле вољне да плате „у новцу накнаду" и поред тога закључе уговор 
о савезу „на основу узајамне одбране“. Овим би Турска била сачувана од 
будућих предузећа Аустро-Угарске, а Србија и Црна Гора би овај акт на кон- 
ференцији великих сила представиле као „драговољан“. На крају крајева, 
могли би се задовољити једностраним уступком Турске.29

Што се тиче саме Црне Горе, Вукотић је на практичном плану био ура- 
дио добар посао у ријешавању пограничних питања у подручју Берана и 
Ржанице, тако да се Црна Гора тиме ослободила евентуалне опасности (у 
случају рата са Аустро-Угарском) од упада Албанаца, а Турска је обећала да 
ће у том циљу послати довољан број војника. Порта је  одобрила и идеју о

28 ф. Никола I, к. за 1908, бр. 129 (без датума), 1908, Тајни уговор Србије, Црне Горе и 
Турске (пројекат)

29Исто, бр. 76, 26.10.1908, Упутство за г. Стојана Новаковића, копија.
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савезу три државе, али је сматрала да је неправовремен и да ће на конферен- 
цији ствари узети други обрт.30

Аустро-Угарска је  помно пратила активности србијанских и црногор- 
ских политичара у Цариграду. За њих су српски елементи, уједињени са 
младотурским присталицама у Санцаку, представљали озбиљну опасност 
за спровођење зацртане политике. Из тих разлога „аустриске уходе“ раши- 
риле су мрежу у Санџаку и тражила ослонац у присталицама старог турског 
режима. У Пљевљима се по томе истицао Мехмед Бајровић, почасни паша 
и трговац и бивши аустроугарски лиферант за Санџак. Бајровић је  ишао на 
договоре и у Беч. Под утицајем присталица старог режима, чији је Бајровић 
био истакнути представник, а под утицајем снажне аустроугарске пропаган- 
де, они ће имати све више присталица у Санџаку и на крају ће и преовладати 
над младотурцима у овој области.31

Србијанско-црногорску мисију у Цариграду будно су пратиле и велике 
силе, нарочито Русија, која је била забринута за мир на Балкану. Руски по- 
сланик у Београду Сергејев каже да је могуће да из преговора настане бал- 
кански савез, у који би могла ући и Грчка.32

Преко свега, Вукотићева и Новаковићева мисија у Цариграду није има- 
ла стварног успјеха. Само се на изглед чинило да је постигнут неки успјех, 
али је  све остало на изјавама султана и великог везира, који су били неис- 
крени. Иначе, ни књаз Никола ни његова влада нијесу никад гајили чврсто 
увјерење да ће Турска испунити обећање, јер су од самог почетка анексионе 
кризе сумњали да Турска води посебне преговоре с Аустроугарском о новча- 
ној накнади за Босну и Херцеговину, што ће будући догађаји и потврдити.33

Послије нагодбе са Аустро-Угарском у прољеће 1909. године, Турска је 
појачала своје гарнизоне у Новопазарском санџаку, управо бојећи се Србије 
и Црне Горе. „Цетињски вјесник“ о томе пише да Турци „пак налазе да им 
га ваља причувати и то нарочито од нас. Мало нас тиме изненађују, али кад 
се сјетимо зашто то чине, изненађење то ишчезава и премјешта се на другу 
адресу. То је  плод несусталних аустроугарских интрига... Сад је  више но ја- 
сно, што Аустро-Угарска хоће и куда смјера. Ојачана Босна и Херцеговина, 
а подпомогнута Њемачком, од сада ће се још мање церемонити са својим

30Ј1ука Вукчевић, н.д., 176-178.
31 Н. Мартиновић, Отпор народау Црној Гори против анексије Босне и ХерцеГовине, 508.
32ф. Приновљени рукописи, к. за 1908, бр. 93 Сергејев Министру иностраних дјела, Бео- 

град, 28.10.1908.
33 JI. Вукчевић, н.д., 179.
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Drang-om...“.34 На крају чланка се закључује: „...Колико се тај Drang тиче 
нас, толико и Турске“.35

Турска је за признање анексије примила отштету за „државна добра“ у 
Босни и Херцеговини у износу од два и по милиона турских лира.36 Поред 
новца аустроугарски псланик у Цариграду Палавичини, обећао је великом 
везиру Ћамил-паши да ће Аустро-Угарска штитити Новопазарски санџак од 
упада Србије и Црне Горе.37

Из изложеног се може закључити да је подручје пљеваљског краја, као и 
цијеле Рашке области, послије анексије Босне и Херцеговине остало и даље 
у саставу Турског царства.

Послије проглашења анексије Босне и Херцеговине, Аустро-Угарска је 
повукла своје гарнизоне из Пљеваља, Пријепоља и Прибоја, које је поста- 
вила послије Берлинског конгреса и окупације Босне и Херцеговине 1879. 
године. Војне гарнизоне Аустро-Угарска је поставила према посебном уго- 
вору са Турском, под изговором одржања новог политичког стања и заштите 
слободе и сигурности саобраћајних комуникација и коридора и због тзв. 
„политичког земљоуза“ (Рашке области) који би спојио границу Србије и Цр- 
не Горе, што је Аустро-Угарској био ургентни задатак, али ову област није 
окупирала као Босну и Херцеговину, наводно да не би провоцирала Турску 
као државу.

Анексијом Босне и Херцеговине, Аустро-Угарска је  на други начин 
обезбиједила присуство на овом подручју. Повукла је војску из гарнизона 
у Пљевљима, Пријепољу и Прибоју, јер је сматрала да ће ово подручје сва- 
како бити у њеном саставу, сада не само „отимањем" територије од Турске 
у пропадању и тако начињеним продором према Истоку, него намјераваним 
ратом и подјслом Србије између Аустро-Угарске и Бугарске и да се Рашка 
област (Новопазарски санџак, како су намјерно и тенденциозно аустроугар- 
ски дипломати ову област звали), прикључи са осталим дијелом Србије који 
је зацртала да уђе у састав Монархије.

Нијесу успјели дипломатски покушаји Србије и Црне Горе да Рашка 
област, а тиме и Пљеваљски крај, уђе у састав Србије или Црне Горе, али су 
избјегли да у том тренутку уђу у рат сами без савезника, што је Аустро-Угар- 
ска ошчекивала и прижељкивала.

Пљеваљски крај ће ући у састав Црне Горе, односно Србије, послије 
ослободилачких балканских ратова 1912/13. године, а већ слједеће године

34 Мисли се на познату крилатицу Drang nach Osten (Продор на Исток) аустроугарске 
освајачке политике.

35Цетињски вјесник, 23, 18.03.1909., под насловом „Више нојасно“.
36 Н. Ракочевић, ЦрнаГора и Аустро-Ушрска., 60.
37„Политика“, бр. 1781, 01.01.1909. године, под насловом „Аустроугарска у санџаку".
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наћи ће се на удару аустроугарског продора на Исток за вријеме Првог свјет- 
ског рата, као и Србија и Црна Гора у цјелини.

Ратном срећом, умјесто пропасти Србије, као и Црне Горе, нестао је 
у Првом свјетском рату моћни агресор и непријатељ српског народа -  цр- 
но-жута монархија, а пљеваљски крај ушао је у састав јединствене јужно- 
словенске државе. Као и тада, тако и до наших дана, пљеваљски крај биће 
осматрачница српске свијести и спона Србије и Црне Горе.

Vukić Ilinčić

ТНЕ REGION OF PLJEVLJA ON THE WAY OF THE 
AUSTRO-HUNGARIAN BREAK IN THE EAST DURING 

THE ANNEXING CRISIS

Summatj

The region of Pljevlja, i. e. Raška region, according to the Austro-Hungarian 
plans o f the break in the East, was next region to be won on its strategic military 
and political direction.

After the occupation o f Bosnia and Hercegovina in 1878, Pljevlja and Raška 
region remained within the Ottoman Empire, but Austro-Hungary, with Turkey’s 
consent, from that time until the annexion had its garrisons in Pljevlja, Prijepolje 
and Priboj.

With the annexion of Bosnia and Hercegovina, the military garrisons were 
withdrawn and according to its global plans, Austro-Hungary had intention to con- 
quer this region and with the rest of Serbia include in Мопагсћу.

However, it did not happen and during the Balkan wars in the years of 
1912/13 the Pljevlja region, as well as the whole Raška region, Serbia and Monte- 
negro will liberate and join as their territory.
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